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TILSKUDSFODER FODER TIL KALVE UNDER 6 MÅNEDER

Calf Paste CONCEPT



Et innovativt ernæringsmæssigt værktøj til den første kritiske periode i nyfødte 
kalves og andre drøvtyggeres liv.

Tilskudsfoder til kalve og andre drøvtyggere, som er yngre end 6 måneder.

Pakninger                           

  Sprøjte              32 ml

  Salgs æske             6 x 32 ml

  Salgs karton         6 x 6 x 32 ml

består of flere varianter:
  

Baggrund for konceptet
En af de største enkelte udfordringer ved opdræt af kalve er tidlige tab, som 
skyldes forstyrrelser i fordøjelsen af foderet.
Forskning har vist at malkekøer, som har haft en ikke optimal start på livet, 
ikke er i stand til at leve op til deres fulde genetiske potentiale i den første 
laktation.

For at få de bedst mulige køer, er det derfor vigtigt at kalvene får den bedst 
mulige start på livet. Dette gælder også optimering af management og 
ernæring.

           er udviklet for at kunne tilbyde et tilskudsfoder til optime-
ring af ernæringen i de tidlige perioder i livet hos kalve og andre drøvtyggere.

    er en velsmagende pasta som indeholder vegetabilsk fedt, 
pulver af tørrede æggeblommer, Enterococcus facium og vitaminer. 

       er en velsmagende pasta som indeholder pulver af tørre-
de æggeblommer og vegetabilsk fedt.
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Tilskudsfoder med et højt 
indhold af tørret 

æggeblomme fra høner 
som er vaccineret mod 

rotavirus, vegetabilsk fedt 
og vitaminer.

Tilskudsfoder med et højt 
indhold af tørret 

æggeblomme fra høner 
som er vaccineret mod 

rotavirus, E. coli
og vegetabilsk fedt.

Dosis
Anbefalet dosis er 10 ml pr kalv indenfor de første 12 timer efter fødsel. 
Til mindre drøvtyggere er anbefalet dosis 2 ml pr. dyr indenfor de første 
12 timer efter fødsel. 

Opbevaring
Opbevares ved temperaturer under 25°C, tørt i lukket pakning.


